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 .امحلد هلل رب العاملني

 حمك رفع اليدين عند رؤية البيت احلرام

 [.1]اختلف الفقهاء يف حمك رفع اليد عند رؤية بيت هللا عزَّ وجل عىل قولني

 [.2] امإمام الحااوي رهمه هللا ععا ى رراةة رفع اليد عند رؤيتهرحج

 . رهمهم هللا ععا ى[ 4]وبه قال املالكية, [3]وةو املشهور من مذةب احلنفية

 [.5]ومروي عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام

 :جحهتم

ئل جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه؛ عن الرجل يرى البيت يرفع يديه ؟. 1  س ُ

ما كنت أرى أحدا يفعل ةذا إال الهيود, وقد جحجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل, فمل يكن يفعهل : ) قالف

[)6.] 

 [.7... (]ما كنت أظن أحدا يفعل ةذا إال الهيود: ) ويف رواية عنه قال

 :وجه ادلالةل

ن ةدي أحصابه ريض هللا عهنم, يبني ةذا األثر أن ةذا الرفع ليس من ةدي النيب صىل هللا عليه وسمل, وال م

 [.8]بل ةو من صنيع الهيود

رفُع اليدين عند رؤية البيت حمك رشعي, وةو ال يثبت إال بدليل, وةو منتٍف ةا ةنا, بل ورد ما : قالوا. 2

 [.9]خيالفه؛ وةو أثر جابر املتقدم

 .وذةب طائفة من العلامء إ ى اس تحباب رفع اليدين؛ عند رؤية البيت

 [. 12], وقول عند احلنفية[11], واحلنابةل[11]لشافعيةوةو مذةب ا

 [.14], وإبراةمي النخعي وخيمثة[13]وةو قول الثوري وابن املبارك وإحساق

 . من املالكية[ 16]وابن جزي[ 15]واختاره ابن حبيب



 [.17]وروي ذكل عن ابن معر وابن عباس ريض هللا عهنم

 [.18(]لعلامء وبه قال مجهور ا: ) قال النووي رهمه هللا 

 :جحهتم

اللهّم زد ةذا البيت ترشيفاً, وععظاميً, : ) أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن إذا رأى البيت رفع يديه, وقال. 1

َُّه, أو اعمترُه, ترشيفاً, وتكرمياً, وععظاميً,وبراً  مه, ممّن جح  [.19(]وتكرمياً, وهمابًة, وزد َمن رشَّفه وررَّ

 :وجه ادلالةل

نيّب صىل هللا عليه وسمل يديه عند رؤية النيب ودعاءه, يدل عىل مرشوعية ذكل واس تحبابه, ألن األصل يف رفُع ال 

أفعاهل صىل هللا عليه وسمل إفادة الندب والاس تحباب, مفن رأى البيت قبل دخول املسجد أو بعده فعل 

 [.21]ذكل

حني : ال ترفع األيدي إال يف س بع مواطن: ) العن ابن عباس ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل ق. 2

يفتتح الصالة, وحني يدخل املسجد احلرام فينظر إ ى البيت, وحني يقوم عىل الصفا, وحني يقوم عىل املروة, 

 [.21(]وحني يقف مع الناس عش ية عرفة, وجبمع واملقامني حني يريم امجلرة 

 :وجه ادلالةل

 .مجةل عكل املواطن؛ عند رؤية بيت هللا احلرام احلديث نص يف مواضع رفع اليدين, ومن

 [. 22]اكن ابن معر ريض هللا عهنام يرفع يديه عند رؤية البيت. 3

 :وجه ادلالةل

فعل ابن معر ريض هللا عهنام ةذا؛ فيه مرشوعية رفع اليدين عند رؤية البيت احلرام, مع ما عمُل من شدة إعباعه 

ذا يدل عىل أن ذكل هل أصاًل يف الس نة, الس امي وأن ةذا األثر قد روي آلاثر النيب صىل هللا عليه وسمل, وة

 .مرفوعاً 

 

 :مناقشة األدةل



 .مناقشة دليل أحصاب املذةب األول: أوالً 

 :نوقش دليل أحصاب املذةب األول, وةو أثر جابر ريض هللا عنه؛ س نداً ومتناً . 1

 :أما من حيث الس ند

 [.23]ن الثوري وابن املبارك وأهمد وإحساقفقد ضعفه طائفة من العلامء مهنم سفيا

 [.24]ألنه من رواية املهاجر بن عكرمة امليك, وةو جمهول

 :وأما من حيث املنت

 :بأنه لو حصَّ؛ ملا أفاد احلمُك؛ يتبني ذكل من وجوه: فأجيب عنه

ال جحة يف قول الصاايب دليلنا قول النيب صىل هللا عليه وسمل؛ ودليلمك قول جابر ريض هللا عنه, و: قالوا: األول

 [.25]إذا خالف املرفوع

 [.26]أخرب جابر عن ظنه ورأيه, وقد خالفه يف ذكل ابن معر وابن عباس ريض هللا عهنم أمجعني: الثاين

أن رواية املثبت للرفع أو ى, ألن معه زايدة عمل, إذ فهيا إثبات الرفع, ورواية جابر انفية, والقول يف مثل : الثالث

 [.27]ن رأى وأثبتةذا, قول م

, أو عند اخلروج من البيت [28]وميكن امجلع بيهنام, بأن حيمل امإثبات عىل أول رؤية, والنفي عىل لك مرة: الرابع

 .وعوديعه

ابب ذرر اخلرب املفرس للفظة اجملمةل اليت ذررهتا, وادلليل عىل أن جابر بن : ) قال امإمام ابن خزمية رهمه هللا ععا ى

أي مل نكن نرفع أيدينا عند اخلروج من املسجد من الحواف ( مل يكن يفعل ةذا : ) أراد بقوهلعبد هللا إمنا 

 .والصالة, مل نكن نس تقبل البيت, فرنفع أيدينا بعد ذكل, ال أان مل نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه

سألنا جابر بن :  ري ثنا املهاجر بن عكرمة قالثنا محمد بن حيىي ثنا مسمل بن إبراةمي ثنا قزعة حدثين أيب سويد بن جح

ما كنت أرى يفعل ةذا : عبد هللا عن الرجل يقيض صالعه وطوافه مث خيرج من املسجد فيس تقبل البيت, فقال

 [.29(]إال الهيود 



ب امإمام ادلاريم رهمه هللا ععا ى عىل أثر جابر ريض هللا عنه؛ بقوهل  ع البيت : ) ذلكل بوَّ ال يرفع ابب إذا ودَّ

 [.31(]يديه 

 [.32], وقد أمر برفع اليدين عند ادلعاء[31]ادلعاء مس تحب عند رؤية البيت: اخلامس

رفع اليدين حمك رشعي, وةو ال يثبت إال بدليل, وةو منتٍف ةا ةنا, بل ورد ما خيالفه؛ وةو أثر : وأما قوهلم . 2

 .جابر ريض هللا عنه

 .عليه, وةو جحة عليمك, ال لمكبأنه الكم مس تقمي ال غبار : فأجيب عنه

 .فبعد ثبوت ضعف حديث جابر ريض هللا عنه؛ ليس لمك دليل وال مستند عىل النفي واملنع

 .األصل العدم, أي عدم الرفع: فإن قيل

نعم, إال أن يأيت ما خيالفه, ويه أدةل املذةب الثاين, وقد ثبت ذكل الرفع عن بعض الصاابة اكبن : فأجيب عنه

 .ر ريض هللا عهنمعباس وابن مع

 

 .مناقشة دليل أحصاب املذةب الثاين: اثنياً 

 ... (.اللهم زد ةذا البيت ترشيفا : ) اكن إذا رأى البيت رفع يديه, وقال: حديث. 1

 [.33]بأنه حديث ضعيف: أجيب عنه

 [.34]معضل: قال عنه البهيقي وابن جحر 

ه ذرر رفع اليدين, وفيه عامص بن سلامين الكوزي, وليس في[ 36]واألوسط[ 35]وقد رواه الحرباين يف الكب ري

 [.37]وةو مرتوك

 [.38]مرتوك احلديث: قال النسايئ

 [. 39]ابن عدي يعد ممن يضع احلديث, وقال ادلارقحين كذاب: وقال

 [.41(]اكن ممن يروي املوضوعات عن األثبات, ال حيل كتابة حديثه إال عىل هجة التعجب : ) وقال ابن حبان



 .ابن عباس ريض هللا عهنام حديث. 2

 :أجيب عنه من وهجني

 [.41]بأنه ال يصح: األول

 [.42]ألنه من رواية ابن أيب ليىل وةو يسء احلفظ

اكن يسء احلفظ : اكن حيىي بن سعيد يضعِّف ابن أيب ليىل, قال أهمد: قال أهمد: ) قال اذلةيب رهمه هللا ععا ى

ةو يف عحاء أكرث خحأ, وروى أهمد بن زة ري : يثه, وقال أيضامضحرب احلديث, واكن فقهه أحب إلينا من حد

ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أيب : مسعت شعبة يقول: ليس بذاك, قال أبو داود: عن حيىي بن معني قال

 [.43(]ليىل 

بأنه قد ثبت موقوفا عىل ابن عباس ريض هللا عهنام من غ ري طريق ابن أيب ليىل, عند ابن أيب : وأجيب

 [.45], وحصاه ابن القمي[44]بةشي 

فثبت بذكل أن مرشوعية رفع اليدين عند رؤية الكعبة املرشفة؛ اثبتة من فعل الصاابة , اكبن عباس وابن معر 

 .ريض هللا عهنم

 .عىل فرض أنه حصيح؛ كام ادعى ذكل امإمام الحااوي رهمه هللا ععا ى, فهو منسوخ: الثاين

ألنه أخرب أنه من فعل الهيود, وقد اكن النيب صىل هللا عليه : )  ععا ى فقالوعلل ذكل امإمام الحااوي رهمه هللا

وسمل يتبع رشيعة األنبياء قبهل حىت يزنل خالفه, فلام أخرب أهنم جحوا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل؛ ومل 

لصاة ونفي التضاد عهنام, يفعهل, دل عىل نسخ ما فعهل األنبياء قبهل يف ذكل, فيكون يف ذكل همل احلديثني عىل ا

 [.46(]فانتفى بذكل رفع اليدين عند رؤية البيت 

 :وأجيب عنه من وجوه

عقدم أن حديث جابر ريض هللا عنه ضعيف ال يصح عنه, فال جمال للقول بعد ذكل بكونه انخسا لغ ريه, : األول

ع ضعف أحدةام فال ععارض أصاًل, ألنه ال بد من ثبوت الًك من الناخس واملنسوخ رامي يدعى فهيام النسخ, أما م

 .حىت حيتاج إ ى القول ابلنسخ



عىل تسلمي حصة أثر جابر ريض هللا عنه كام ادعى امإمام الحااوي, فإن امجلع ممكن بينه وبني ما عارضه, : الثاين

 .وامجلع مقدم عىل النسخ عند جامة ري العلامء, وقد عقدمت بعض وجوه امجلع

 .هللا عليه وسمل ليشء ال يدل عىل نسخه, فقد يرتك الفعل لبيان جواز الرتكعدم فعل النيب صىل : الثالث

 

 

 :الرتجيح

وما اس تدلوا به, واملناقشات اليت ,بعد عرض مذاةب العلامء يف حمك رفع اليدين عند رؤية بيت هللا احلرام

 .أوردت علهيا يتبني يل؛ أن األمر يف ذكل واسع وامحلد هلل, لعدم ثبوت األمر به

شاء رفع يديه, ملا ثبت يف ذكل من فعل بعض الصاابة, وةو األقرب للهدي النبوي من رفع اليدين يف  مفن

 .مواطن اس تجابة ادلعاء

 .ومن شاء ترك, وليس عليه يشء يف ذكل إن شاء هللا

 

 .وهللا أعمل ابلصواب

 وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آهل وحصبه وسمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ



 

 (. إذا رأيت البيت, فارفع يديك بباطن كفيك : قال أهمد يف رواية املروذي: )فائدة يف ريفية رفع اليدين[ 1]

 .414/  3ابن تميية؛ رشح العمدة : ينظر 

 .132/  2, اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء 247/  2ر الحااوي؛ رشح معاين اآلاث: ينظر [2]

, ابن جنمي؛ 132/  2,اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء 249/  2الحااوي؛ رشح معاين اآلاثر : ينظر [ 3]

 .241/  2, الكشم ريي؛ العرف الشذي 492/  2, ابن عابدين؛ حاش ية رد احملتار 351/  2البحر الرائق 

, العدوي؛ 356/  1, النفراوي؛ الفواكه ادلواين 663/  1اليك؛ كفاية الحالب أبو احلسن امل: ينظر [ 4]

 .511/  3, املباركفوري؛ حتفة األحوذي 663/  1حاش ية كفاية الحالب 

 .423ـ  398/  2ـ  68/  1ماكل؛ املدونة الكربى : وينظر 

/  3, ابن قدامة؛ املغين 41/  12, القرطيب؛ التفس ري 132/  2اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء : ينظر [5]

 .118/  5, الشواكين؛ نيل األوطار 476/  2, الهبويت؛ كشاف القناع 11/  8, النووي؛ اجملموع 181

, الحااوي؛ رشح 95/  2, ادلاريم؛ السنن 211/  3, الرتمذي؛ السنن 175/  2رواه أبو داود؛ السنن [6]

 ., واللفظ أليب داود73/  5, البهيقي؛ السنن الكربى 246/  2معاين اآلاثر 

 .219/  4, ابن خزمية؛ الصحيح 212/  5, واجملتىب 389/  2رواه النسايئ؛ السنن الكربى [7]

 .246/  2رشح معاين اآلاثر : ينظر [ 8]

 .511/  3, املباركفوري؛ حتفة األحوذي 119/  5الشواكين؛ نيل األوطار : ينظر [ 9]

, ابن النقيب؛ 9/  8, النووي؛ اجملموع 221/  1الش ريازي؛ املهذب  ,169/  2الشافعي؛ األم : ينظر [11]

, األنصاري؛ أس ىن 275/  3, الرميل؛ هناية احملتاج 67/  4, الهيمثي؛ حتفة احملتاج 184معدة الساكل ص 

 .476/  1املحالب 



بن تميية؛ رشح , ا42/  1؛ معدة الفقه 181/  3, ابن قدامة؛ املغين 58/  1اخلريق؛ اخملترص : ينظر [11]

, ابن مفلح؛ املبدع 3/  4, املرداوي؛ امإنصاف 367/  3, أبو عبد هللا؛ بن مفلح؛ الفروع 414/  3العمدة 

 .499/  1, الروض املربع 476/  2, الهبويت؛ كشاف القناع 211/  3

ماد؛ مجمع األهنر , دا492/  2, ابن عابدين؛ حاش ية رد احملتار 351/  2ابن جنمي؛ البحر الرائق : ينظر [ 12]

1  /271. 

 .11/  8, النووي؛ اجملموع 181/  3, ابن قدامة؛ املغين 41/  12القرطيب؛ التفس ري : ينظر [13]

 .436/  3ابن أيب شيبة؛ املصنف : ينظر [ 14]

, العدوي؛ 356/  1, النفراوي؛ الفواكه ادلواين 663/  1أبو احلسن املاليك؛ كفاية الحالب : ينظر [ 15]

 .663/  1ش ية احلا

 .89/  1ابن جزي؛ القوانني الفقهية : ينظر [ 16]

 3, ابن قدامة؛ املغين 41/  12, القرطيب؛ التفس ري 132/  2اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء : ينظر [17]

, املنار 751, ابن القمي؛محمد بن أيب بكر احلنبيل ادلمشقي أبو عبد هللا ت11/  8, النووي؛ اجملموع 181/ 

, 138/  1عبد الفتاح أبو غدة : نيففي الصحيح والضعيف,مكتب املحبوعات امإسالمية, حلب, حتقيقامل 

 .476/  2الهبويت؛ كشاف القناع 

 .11/  8النووي؛ اجملموع : ينظر [ 18]

, ابن أيب شيبة؛ 73/  5, البهيقي؛ السنن الكربى 125؛ املس ند ص 169/  2رواه الشافعي؛ األم [19]

 ., واللفظ للشافعي والبهيقي181/  1, الكب ري 183/  6, الحرباين؛ األوسط 81/  6ـ  437/  3املصنف 

 .121/  26ابن تميية؛ مجموع الفتاوى : ينظر [21]

, الشافعي؛ املس ند ص 385/  11, الحرباين؛ املعجم الكب ري 214/  1رواه ابن أيب شيبة؛ املصنف [ 21]

 ., واللفظ للحرباين72/  5البهيقي؛ السنن الكربى  ,246/  2, الحااوي؛ رشح معاين اآلاثر 125

, القرطيب؛ 72/  5, البهيقي؛ السنن الكربى 132/  2اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء : ينظر [ 22]

, وروي ةذا األثر 227/  5, العظمي آابدي؛ عون املعبود 148/  1, ابن جحر؛ ادلراية 41/  12التفس ري 



/  1ابن القمي؛ املنار املنيف : ؛ ينظر (ال يصح ) لقمي املوقوف؛ وقال عن املرفوع موقوفا ومرفوعا, وحصح ابن ا

 .129/  1, نقد املنقول واحملك املمزي بني املردود واملقبول 138

/  5, العظمي آابدي؛ عون املعبود 118/  5, الشواكين؛ نيل األوطار 41/  12القرطيب؛ التفس ري : ينظر [23]

 .512/  3فة األحوذي , املباركفوري؛ حت227

/  1( مقبول من الرابعة : ) , وقال يف عقريب الهتذيب286/  11ابن جحر؛ هتذيب الهتذيب : ينظر [24]

548. 

 .181/  3ابن قدامة؛ املغين : ينظر [25]

 .476/  2, الهبويت؛ كشاف القناع 181/  3ابن قدامة؛ املغين : ينظر [ 26]

/  5, العظمي آابدي؛ عون املعبود 11/  8, النووي؛ اجملموع 73/  5ى البهيقي؛ السنن الكرب : ينظر [27]

227. 

 

 .227/  5العظمي آابدي؛ عون املعبود : ينظر [28]

 .211/  4ابن خزمية؛ الصحيح : ينظر [ 29]

 .95/  2ادلاريم؛ السنن : ينظر [ 31]

اللهم أنت : ) يض هللا عنه كقوهل ثبت ادلعاء عند رؤية البيت عن بعض الصاابة مهنم معر بن اخلحاب ر[ 31]

) , ورواه ابن معني يف اترخيه 73/  5رواه البهيقي؛ السنن الكربى ( السالم, ومنك السالم, حفينا ربّنا ابلسالم 

 .224/  2ابن القمي؛ زاد املعاد : وينظر . 211/  3( رواية ادلوري 

النووي؛ هتذيب : ودان عليك السالمة من اآلفات, ينظراجعل حتيتنا يف وف: معناه( حفينا ربّنا ابلسالم : ) وقوهل 

 .146/  3األسامء واللغات 

 .ولكنه ضعيف كام يأيت... ( اللهم زد ةذا البيت ترشيفا : )وقد عقدم يف أدةل املذةب الثاين دعاء



صىل  وقد روي أيضاً خبصوص اس تجابة ادلعاء عند رؤية الكعبة حديث أيب أمامة ريض هللا عنه أن رسول هللا

عند التقاء الصفوف, ونزول : ادلعاء يس تجاب, وعفتح أبواب السامء, يف أربعة مواطن: ) هللا عليه وسمل قال

/  3, البهيقي؛ السنن الكربى 169/  8رواه الحرباين؛ املعجم الكب ري (. الغيث, وإقامة الصالة, ورؤية الكعبة 

, ابن 9/  8النووي؛ اجملموع : عىل ضعفه, ينظر  وةو مجمع" ُعف ري بن معدان", ولكنه حديث ضعيف, فيه 361

, املناوي؛ 99/  4, ابن جحر؛ التلخيص احلب ري 155/  11, الهيمثي؛ مجمع الزوائد 569/  1امللقن؛ حتفة احملتاج 

 . 258/  3فيض القدير 

 صفرا خائبتني إّن هللا حيي س ت ري يس تحيي إذا رفع الرجل يديه؛ أن يردةام: ) كقوهل صىل هللا عليه وسمل [ 32]

, واللفظ 161/  3, ابن حبان؛ الصحيح 556/  5, الرتمذي؛ السنن 78/  2رواه أبو داود؛ السنن ( 

 .للرتمذي

, ابن 36/  3, الزيلعي؛ نصب الراية 224/  2, ابن القمي؛ زاد املعاد 9/  8النووي؛ اجملموع : ينظر [33]

, 165/  5, املناوي؛ فيض القدير 217/  1صغ ري , الس يوطي؛ اجلامع ال165/  2امللقن؛ حتفة احملتاج

 .511/  3, املباركفوري؛ حتفة األحوذي 119/  5الشواكين؛ نيل األوطار 

 .241/  2, ابن جحر؛ علخيص احلب ري  73/  5البهيقي؛ السنن الكربى : ينظر [34]

هو منقحع من موضعني, وةو من ةو ما سقط من إس ناده اثنان فأكرث برشط التوايل, أما إذا مل يتوال ف : واملعضل 

, الس يوطي؛ 229, ابن جحر؛ خنبة الفكر ص 47ابن جامعة؛ املهنل الروي ص : ينظر . أقسام احلديث الضعيف

 .211/  1عدريب الراوي 

 .181/  3الحرباين؛ املعجم الكب ري : ينظر [ 35]

 .183/  6الحرباين؛ املعجم األوسط : ينظر [ 36]

 .238/  3ع الزوائد الهيمثي؛ مجم: ينظر [ 37]

 .78النسايئ؛ الضعفاء واملرتوكني ص : ينظر [ 38]

, اجلرجاين؛ عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد أبو أهمد 4/  4اذلةيب؛ مزيان الاعتدال : ينظر [ 39]

 .237/ 5حيىي خمتار غزاوي :ب ريوت, حتقيق: , الاكمل يف ضعفاء الرجال, دار الفكر365اجلرجاين ت 



 .126/  2ابن حبان؛ اجملروحني : ينظر  [41]

, الزيلعي؛ 9/  8, النووي؛ اجملموع 61ـ  59البخاري؛ قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص : ينظر [41]

 .119/  5, الشواكين؛ نيل األوطار 391/  1نصب الراية 

 .113/  2الهيمثي؛ مجمع الزوائد : ينظر [ 42]

, 76/  3ابن اجلوزي؛ الضعفاء واملرتوكني : , وينظر أيضاً 311/  6م النبالء اذلةيب؛ س ري أعال: ينظر [ 43]

 .222/  6, اذلةيب؛ مزيان الاعتدال 71اجلوزجاين؛ أحوال الرجال ص 

 .436/  3ـ 214/  1ابن أيب شيبة؛ املصنف : ينظر [ 44]

ابن اجلوزي؛ التحقيق : أيضاً  , وينظر129/  1, نقد املنقول 138/  1ابن القمي؛ املنار املنيف : ينظر [ 45]

 .41/  12, القرطيب؛ التفس ري 336/  1يف أحاديث اخلالف 

/  2, وحنوه بيشء من التفصيل يف رشح معاين اآلاثر 132/  2اجلصاص؛ خمترص اختالف العلامء : ينظر [46]

 .247ـ  246


